שלום רב,

שמי הוא שי ניר ,עורך וידאו ,במאי ואיש מחשבים במקצועי ,עם זיקה וניסיון רב בתמיכה ותפעול מגוון רחב של
תוכנות עריכה ועיצוב )(Adobe, Avid, FinalCut
בשנת  2006סיימתי בהצטיינות תואר ראשון בקולנוע ותקשורת באוניברסיטת תל אביב ,מאז עבדתי במגוון רחב
מאוד של תפקידים בעולם התקשורת ,בין היתר ביימתי פרסומת זוכת פרס קקטוס הזהב לשנת  ,2007ביימתי
וערכתי סרטי תדמית רבים )עבור צים ,משרד הביטחון ,קרן פישר ועוד(,
בשנים האחרונות התמקדתי בעריכה ) (Offline & Onlineשל תכניות טלוויזיה מהמובילות בישראל )כוכב נולד,
מאסטר שף ,אחד אפס אפס ועוד(.
יש לי ניסיון רב בניהול מערך פוסטפרודקשן והוצאה לפועל של פרויקטים על הצד הטוב ביותר ,ידע וניסיון במגוון רחב
של משימות בעולם הפוסט פרודקשן ,כמו :המרות וקודוד פורמטים ,דגימות פתירת תקלות טכניות .
בשלב זה של חיי אני מחפש משרה קבועה במקום בוא אוכל לתרום ולהתפתח ,אני חרוץ ,לומד מהר ומלא
מוטיבציה להשתלב כחלק מצוות.

אני מצרף את קורות החיים שלי ובטוח שהכישורים והניסיון שלי יוכלו להתאים לכם.

תודה מראש
שי ניר
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קורות חיים
שם :שי ניר
כתובת :בני אפרים  219ג' ,1תל אביב
דואר אלקטרוניmoonshay@gmail.com :

טלפון0524562240 :
Linkdin: http://lnkd.in/beSdBB

השכלה
  2012  2011פיתוח אפליקציות בסביבת   IOSמכללת רמת גן.
  2006  2002תואר ראשון בקולנוע ותקשורת )  (B.F.Aאוניברסיטת תלאביב ,מגמת בימוי והפקה.
  2002  2001לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב  המכללה האקדמית של תל אביביפו.

ניסיון תעסוקתי
 Freelancer  2013  2006בתחום הטלוויזיה ותקשורת 
עורך וידאו ותמונה ) (Onlineלתכניות טלוויזיה מובילות בקשת ,רשת ,הוט וערוץ  10
■

"אמא ואבאז"" ,אחד אפס אפס"" ,פצועים בראש" .

■

"בוס בהסוואה"",מאסטר שף"" ,סופר נני"" ,בית ספר למוזיקה"" ,כוכב נולד".

במאי ועורך של סרטי תדמית ופרסומות 
■

תדמית :מוזיאון מרכז רבין  ,Tiny Love ,המכבייה ,משרד הביטחון ,צים ,בנק לאומי ,קרן פישר ועוד...

■

פרסומות :עמותת ער"ן  זוכת קקטוס הזהב  ,2007ליגואר ,שופרסל ,אקטיביה ועוד...

  20052006טכנאי מחשבים ומערכות עריכה באולפני "אופוס" ,קק"ל  99תל אביב.
  20042005אחראי כלי שליטה ,בקרה וניטור במחלקת אבטחת מידע בחברת אינטרנט זהב .015
  20022004מוביל צוות תמיכה טכנית בחברת אינטרנט זהב .015
  20012002מדריך  Microsoft Officeועורך פרזנטציות בחברת "מידע שיווקי".

שירות צבאי
  19982001מש"ק מודיעין וניווט בטייסת  120של חיל האוויר.

שליטה בתוכנות
■
■
■
■

2

FinalCut Pro ,Avid Media Composer, Symphony Nitris DX
Microsoft Windows xp & 7, Microsoft Office
Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop
Xcode and Objective C

שפות
■

עברית  שפת אם.

■

אנגלית  ברמה גבוהה.
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